PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

Às 18 horas do dia 17 do mês de novembro de 2015, reuniram-se na sede
da Associação Mountain Bike BH de Ciclismo, situada na rua Santa Rita Durão,
n.º 74, terceiro andar, o vice-presidente da entidade, Vitório Paulino de Paiva
Silvestre, atuando neste ato como pregoeiro, o associado da entidade, atuando
como administrador do projeto André Faraj Lemos, para realizar a licitação na
modalidade de Pregão Presencial destinada a contratação de fornecimento de
componentes de bicicleta prevista no cronograma de execução do projeto de lei
de incentivo ao esporte n.º SLIE 1306551-39, Processo: 58701.007437/2013-80.
Foram recebidos os documentos de credenciamento e envelopes de
proposta e habilitação da seguinte empresa: IKENFIX COMÉRCIO DE
MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA. - ME. Analisados os documentos de
representação da licitante, foi constatado o atendimento às exigências do edital,
tendo sido, portanto, admitida sua participação na licitação. Em seguida, o
Pregoeiro declarou iniciada a sessão e passou à abertura do envelope da proposta,
procedendo à verificação dos preços.
A licitante apresentou a proposta com os seguintes preços:
Item

Unidade
Descrição
Valor
Valor
s
unitário
total
1
20
Cassetes Shimano XT CS-M771
540,00
10800,00
Dyna-Sys
2
30
Correntes Shimano XT HG-95
190,00
5700,00
3
15
Pneus Race King ProTrection
369,00
5535,00
Continental 29x2.2.
4
15
Pneus X King ProTection
369,00
5535,00
29x2.2
Após consulta em sites de compra, foi constatado que os preços
apresentados são compatíveis com os preços práticos no mercado, tratando-se de
proposta exequível e aceitável aos fins que se almeja. Fazendo uso da
prerrogativa prevista no item 5.11 do edital, foi aberta negociação pelo pregoeiro
e a licitante sendo obtido, ao final a seguinte proposta final:

Item
1

Unidade
s
20

2
3

30
15

4

15

Descrição

Valor
unitário
R$ 513,00

Cassetes Shimano XT CSM771 Dyna-Sys
Correntes Shimano XT HG-95 R$ 180,00
Pneus Race King ProTrection R$ 350,00
Continental 29x2.2.
Pneus X King ProTection
R$ 350,00
29x2.2

Valor total
R$ 10.260,00
R$ 5.400,00
R$ 5.250,00
R$ 5.250,00

TOTAL
R$ 26.160,00
Arrematado o objeto pela licitante IKENFIX COMÉRCIO DE
MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA. - ME., passou-se à abertura do envelope dos
seus documentos de habilitação. Analisados os documentos, foi constatado que a
licitante atendeu aos requisitos de habilitação, tendo sido, portanto, declarada
vencedora. Verificou-se, entretanto, que a licitante vencedora deixou de
apresentar a certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e dívida
ativa da União, razão pela qual, valendo-se analogicamente do artigo 43, § 1º da
LC 123/2006, o Pregoeiro lhe concedeu prazo de 02 dias úteis para apresentar as
referidas declarações, com condição para adjudicação do objeto. Nada mais
havendo foi lavrada a presente ata, assinada pelos presentes a esta reunião.
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